ELİFIZETİI SZERZİDÉS
INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

1. Szerzıdı felek adatai:
SZOLGÁLTATÓ:

Web: http://www.iplus.hu
Adószám: 65369366-1-39
Bankszámlaszám: 73200093-11289487

Csalló Roland e.v.
Székhely/Levélcím: 8400 Ajka, Szabadság tér 4
Tel.: 06-(88) 999-348

ELİFIZETİ: (Kiskorú elıfizetınél a törvényes képviselı adatai is)
Név (Leánykori név):
Lakcím / Székhely:
Anyja neve / Képviselı neve:
Születési hely / Idı:
Cégjegyzék száma :
Adószám :
Bankszámlaszám :
Napközbeni telefonszám :
Kapcsolat tartó :

2. Az elıfizetı egyéb adatai:
Elsı havi díj fizetési módja:
Rendszeres fizetés módja:
Számlavezetı pénzintézet:
Bankszámlaszám:
Igénybevétel jogcíme :

Postai csekk
Postai csekk

Banki átutalás
Banki átutalás

Tulajdonos

Bérlı

Albérlı

Hozzátartozó

3. Szerzıdés paraméterei:
Elıfizetıi igény típusa:
Szerzıdés idıtartama:

Egyéni
/
Határozatlan

Üzleti

Szerzıdés kezdete:
Kötelezettségvállalási idı:

év

Az igényelt szolgáltatások és havi díjaik:
Csomag megnevezése:

Havi díja:

Ft

Az elıfizetıt a létesítéssel összefüggésben terhelhetı díjak, költségek:
Bekötési díj (1 év hőségvállalás esetén):

9990 Ft

Bekötési díj : (hőségvállalás nélkül)

17990 Ft

Elıfizetı kijelenti, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, valamint, hogy az Elıfizetıi Szerzıdés és a hatályos Általános
Szerzıdési Feltételek tartalmát megismerte, és elfogadja. Felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatást a Szolgáltató az
Elıfizetıi Szerzıdésben és Általános Szerzıdési Feltételekben meghatározott módon biztosítja. (Szolgáltató által vállalt bekötési
határidı a megrendeléstıl számított 60 nap ( 30 nap felmérési idı és 30 nap bekötési idı). Jelen Elıfizetıi Szerzıdés
megkötésének idıpontja az a nap, amelyen az igénylı Elıfizetı által is aláírt szerzıdés a Szolgáltatóhoz visszaérkezik,
hatálybalépése pedig az a nap, amikor az Elıfizetı a belépési díjat megfizeti.
A szerzıdés elválaszthatatlan részét képezik a Függelékek
1. sz.: Az elıfizetıi adatok kezelésével kapcsolatos nyilatkozat
2. sz.: Az igényelt szolgáltatások mőszaki és egyéb paraméterei
3. sz.: Kivonatos Internet Etikai Kódex (Netikett)
Kelt: Ajka, 2009.
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Az Elıfizetı aláírása

Csalló Roland
(iPlus Wireless)

INTERNET ELİFIZETİI SZERZİDÉS
1. sz. Függelék

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
Internet elıfizetık részére

1. Az elıfizetı adatai:

Telefon:

IP cím:

192.168.

Elıfizetıi E-mail cím(ek)
1.

Igénybevett e-mail jelszó

Adatkezelési mód (A-C)
C

@iplus.hu
@iplus.hu
@iplus.hu
@iplus.hu
@iplus.hu
@iplus.hu
@iplus.hu
@iplus.hu
@iplus.hu
@iplus.hu

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

C
C
C
C
C
C
C
C
C

Adatkezelési módok:
A) Internet tudakozóban történı közzétételhez, továbbá címlista részeként harmadik személynek tudományos,
közvélemény- vagy piackutatás, valamint direkt marketing céljára történı átadásához hozzájárulok.
B) Internet tudakozóban és e-mail telefonkönyvben történı közzétételhez hozzájárulok, címlistaként átadáshoz nem
járulok hozzá.
C) Az adataim közzétételéhez nem járulok hozzá, azok titkos kezelését kérem (TITKOS E-MAIL).
A Szolgáltató az Elıfizetı Internet hozzáférésének alapadatait (név, cím, e-mail cím) és igény szerint telephelyének címét az
Elıfizetı kérésének, valamint a személyes adatok védelmérıl, és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
Törvény rendelkezéseinek megfelelıen kezeli. Az Elıfizetı a felsorolt három adatkezelési mód közül bármelyiket választja is,
az annak megfelelı kezelést a Szolgáltató díjmenetesen biztosítja. Felhívjuk figyelmét, hogy jelen adatkezelési nyilatkozat az
Elıfizetıi szerzıdés részét képezi, így azt az Elıfizetıi Szerzıdéssel és a többi Függelékkel egyidejőleg kérjük visszaküldeni.
Amennyiben az Elıfizetı az adatkezelési hozzájárulást nem juttatja vissza a Szolgáltatóhoz, nem tölti ki, vagy nem
egyértelmően tölti ki, úgy a Szolgáltatónak nem áll módjában az adatait közzétenni - ami azt jelenti, hogy az adatokat titkosként
kezeli.
Ha az Elıfizetınek azonos néven több e-mail címe van, a Szolgáltató azokat a névsorba egy címen veszi fel. A választott
adatkezelési mód mindaddig érvényben marad, ameddig az Elıfizetı azt nem módosítja. Az Elıfizetı bármikor, indoklás nélkül
módosíthatja az adatkezelésre vonatkozó korábbi nyilatkozatát. Nyilatkozattételre csak az Elıfizetı jogosult. Amennyiben
adataiban változás következik be, kérjük, hogy arról az adatváltozást követı 15 napon belül tájékoztassa a Szolgáltatót.
Kelt: Ajka, 2009.
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Az Elıfizetı aláírása

Csalló Roland
(iPlus Wireless)

INTERNET ELİFIZETİI SZERZİDÉS
2. sz. Függelék

Csomagok
Csomag
Mini
Normál

sebesség
(Kbit/s)
1024/128
2048/128

forgalom
korlátlan
korlátlan

rádiós bekötési díjak:

1 év
(Ft)
3990
5490

0 év
(Ft)
5990
7490

9990

17990

A feltüntetett árak nettó árak, alanyi adómentesek.
Csomagok kiegészítı paraméterei
Csatlakoztatható számítógépek száma:
E-mail tárhely:
Postafiókok száma:

3 db
50 MB
Max. 5 db

iPlus.hu terméktámogatás:
iPlus.hu információs vonal:

Tel.: 06 (88) 999-348
Tel.: 06 (88) 999-348

E-mail: support@iplus.hu
E-mail: info@iplus.hu

Internet kapcsolat beállítása
Hálózat beállítása:
Az Internet kapcsolat egy ethernet hálózaton keresztül valósul meg. Ennek beállításához az
alábbi mőveletek szükségesek. Alapesetben a számítógép automatikusan érzékeli a hálózatot
és beállítja a hálózati kapcsolatot. Ezt a hálózati kártya MAC címe alapján teszi, ezért ha
hálózati kártyát vagy számítógépet cserél, kérjük értesítsen minket.
Amennyiben nem jön létre automatikusan a hálózati kapcsolat:
Start menü -> Vezérlıpult -> Hálózati kapcsolatok -> Helyi kapcsolat
A megjelenı ablakban a listából válasszuk ki a „TCP/IP protokoll”-t, majd klikklejünk a
tulajdonságok gombra.
A „Következı IP cím használata” bejelölése után az alábbi adatokat kell megadni:

Ezután az „OK” majd a szülıablak „Bezárás” gombjára klikkeljünk.

Levelezés beállítása:
Levelezıszerverek:
Bejövı (POP3) szerver
Kimenı (SMTP) szerver

: pop3.iplus.hu
: smtp.iplus.hu

Felhasználónév
Jelszó

: mindig a teljes e-mail cím
: az 1. függelékben megadott jelszó/jelszavak

Outlook Express-ben a „A kimenı levelek kiszolgálója hitelesítést igényel” bejelölendı!
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3. sz. Függelék

KIVONATOS INTERNET ETIKAI KÓDEX

A iPlus.hu Internet szolgáltatását igénybe vevı minden Elıfizetınek az Internet nemzetközi
számítógépes hálózat használata során be kell tartania a hálózati viselkedés általános etikai szabályait!
Az Internet hálózat olyan módon történı használata, amely sérti ezeket a szabályokat az
információkat szolgáltató szervereken nyomon követhetı és a szabályok be nem tartása a
felhasználó Internet szolgáltatójának figyelmeztetését, ill. az Internetbıl való kizárását vonhatja
maga után.
Az elıfizetınek figyelemmel kell lenni arra, hogy:
•

A számítógépes rendszerekhez való illetéktelen hozzáférés nem megengedett és azonnali
szerzıdésbontást von maga után.

•

Az adatok jogosulatlan megszerzése és az erre irányuló magatartás nem megengedett és
szolgáltatásból való azonnali kitiltáshoz vezethet.

•

A jogosulatlanul megszerzett, illetve szerzıi jogokat sértı adatok, anyagok a szolgáltató
szerverén történı tárolása, hálózatán való továbbítása nem megengedett.

•

A szolgáltatás igénybevétele esetén az Elıfizetı nem adhat hamis, elavult, vagy félrevezetı
információkat.

•

A hálózaton terjesztett anyagaik nem lehetnek szexuális, erıszakos, vagy trágár tartalmúak,
nem kelthetnek megbotránkoztatást, súlyos vagy széleskörő ellenállást, faji, vallási vagy
politikai ellentéteket nem szíthatnak, törvényellenes cselekmény elkövetésére senkit nem
bátoríthatnak, bárkinek a magánéletét vagy a nyugalmát indokolatlanul nem zavarhatják és
nem lehetnek becsmérlık vagy megalázók. SPAM (kéretlen reklámanyagok) küldése
szigorúan tilos, azonnali szerzıdésbontást von maga után.

•

Az olyan információk, melyek teljesen vagy részben gyerekekhez és fiatalkorúakhoz szólnak,
nem tartalmazhatnak, szexuális tevékenységre való utalásokat, valamint olyan tartalmú
anyagokat, amelyeket tisztességes szülık nem engednének meg, hogy gyermekük tudomására
jusson.

•

A szolgáltató jogosult a WWW szerverén elhelyezett anyagok felülvizsgálatára és az etikai
kódex szabályait megsértı anyagok azonnali eltávolítására.

INERNET ELİFIZETİI SZERZİDÉS

Tájékoztató

Tájékoztató az Elıfizetıi Szerzıdéshez
Az Elıfizetıi Szerzıdés elválaszthatatlan részét képezik a szükséges Függelékek és Nemzeti Hírközlési Hatóság által
jóváhagyott általános szerzıdési feltételek. Az Általános Szerzıdési Feltételek a Szolgáltató által elıre meghatározott azon
feltételrendszer, amely tartalmazza a jelen Elıfizetıi Szerzıdésben nem részletezett, de annak tartalmát képezı elıfizetıi
jogviszony tartalmi elemeit, különösen az elıfizetıi jogviszony létrejöttét, megszőnését, módosulását, valamint az Elıfizetıi
Szerzıdés alapján igénybe vehetı közcélú adathálózati Internet távközlési szolgáltatások típusait, igénybevételének módját és
feltételeit. Az Általános Szerzıdési Feltételek mindenkor hatályos példánya és annak részét képezı Díjszabás a Szolgáltató
honlapján tekinthetı meg. A Szolgáltató a különféle távközlı hálózaton nyújtott közcélú, adathálózati Internet távközlési
szolgáltatások igénybevételének lehetıségét az Egyedi Elıfizetıi Szerzıdésben meghatározott feltételek alapján nyújtja az
Elıfizetı részére. Az Elıfizetı e szolgáltatásokat a szerzıdés hatálya alatt, a mindenkor hatályos Díjszabásban közzétett
szolgáltatási díj fizetése ellenében veheti át.
A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
A Szolgáltató jelen szerzıdés hatályba lépésének idıpontjától kezdıdıen vállalja a szolgáltatás nyújtását oly módon, hogy a
szerzıdés hatálybalépését követıen 30 napon belül lehetıvé teszi az adathálózati szolgáltatás igénybevételét az Elıfizetı
részére.
A Szolgáltató a szerzıdés létrejöttét, valamint a belépési és szerelési díj - vagy annak meghatározott része - befizetését követı
legkésıbb 30 napon belül - amennyiben a Felek az Elıfizetıi szerzıdésben más idıpontban nem állapodnak meg - hálózatához
kapcsolódó végpontot létesít, amelyen az Elıfizetı az adathálózati Internet szolgáltatásokat - a szerzıdésben foglalt feltételek
teljesítése mellett - a szerzıdés idıtartama alatt bármikor igénybe veheti. A Szolgáltató folyamatosan gondoskodik arról, hogy
az átadást követıen a szolgáltatás megfelel az Általános Szerzıdési Feltételekben meghatározott követelményeknek, azt az
Elıfizetı a szerzıdés fennállása alatt távközlési tevékenység folytatása céljára használhassa és biztosítja, hogy az összeköttetés
a távközlési szabványokban meghatározott minıségi elıírásoknak megfeleljen. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy
heti egy alkalommal max. 2 órás éjszakai idıtartamra a szolgáltatást általános karbantartási munkák végzése céljából
ideiglenesen szüneteltesse.
A Szolgáltató nem felelıs az Elıfizetıi tulajdonú hálózat vagy végberendezés hibáiból, hiányosságaiból elıálló hibákért,
illetve nem minısül a Szolgáltató késedelmes teljesítésének, ha az Elıfizetı az elızetesen írásban egyeztetett idıpontban a
helyszíni szerelés feltételeit nem biztosítja.
A Szolgáltató a szolgáltatással, illetve a hálózatának üzemeltetésével kapcsolatban tudomására jutott adatokat, információkat
bizalmasan kezeli, s azokat - a kifejezett jogszabályi kötelezés és az Elıfizetı hozzájárulásának eseteit kivéve – nem
szolgáltatja ki. A Szolgáltató az Elıfizetı adatait a jelen szerzıdés 2. számú függelékét képezı adatkezelési hozzájárulásának
megfelelıen kezeli.
A Szolgáltató az Elıfizetıi szerzıdést az elıfizetı súlyos szerzıdésszegése esetén írásban, indoklással felmondhatja azt
követıen, hogy a szerzıdésszegés megszüntetésére írásban 15 napos határidıvel az Elıfizetıt felszólította és ez a határidı
eredménytelenül telt el. A szolgáltató a Általános Szerzıdési Feltételekben meghatározott esetekben azonnali hatállyal
jogosult felmondási jogával élni.
A Szolgáltató a számítógépes rendszerekhez való illetéktelen hozzáférés, a rendszer elleni - támadás - esetén jogosult az
elıfizetıi szerzıdést azonnali hatállyal felmondani. A Szolgáltató semmilyen felelısséget nem vállal az Elıfizetı által az
Internet hálózaton terjesztett anyagokért, azok tartalmáért kizárólag az Elıfizetı felel. A Szolgáltató jogosult a WWW
szerverén elhelyezett anyagok felülvizsgálatára és az etikai kódex szabályait sértı anyagok azonnali eltávolítására.
A szolgáltató a szerzıdés szüneteltetésére és korlátozására az Általános Szerzıdési Feltételek 4.2, és 4.3 szakaszaiban meghatározott esetekben
jogosult

Az elıfizetı jogai és kötelezettségei
Az Elıfizetı jelen szerzıdést a kézhezvételtıl számított 30 napon belül aláírva köteles visszaküldeni a Szolgáltató részére. Az
Elıfizetı a szerzıdésben feltüntetett belépési díjat a számla kézhezvételével azonos napon köteles megfizetni illetve átutalás
esetén 15 napon belül átutalni a Szolgáltató bankszámlájára. Tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató
jogosult az igénylést a nyilvántartási rendszerbıl törölni, és az esetlegesen létesített végpontot leszerelni. Vállalja, hogy a
végpont létesítésével kapcsolatban a szerzıdésben feltüntetett költségeket, illetve - a belépési díj meg nem fizetése esetén - a
leszereléssel kapcsolatos költségeket megtéríti. A szerzıdés aláírásával az általános szerzıdési feltételeket elfogadja.
Az elıfizetı az egyszeri belépési díj megfizetésén túl a Szerzıdés szerinti szolgáltatások igénybevételéért a mindenkori
érvényes díjszabásnak megfelelı díjakat az Általános Szerzıdési Feltételekben szabályozott díjfizetési rendnek megfelelıen
határidıre köteles megfizetni. A belépési, szerelési és havi elıfizetési díjak a tárgyhónapban elıre esedékesek. Az egyszeri díj
a szerzıdés megszőnésekor nem jár vissza.
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A számla teljesítéséért a jelen közcélú adathálózati Internet szolgáltatási szerzıdés Elıfizetıje felelıs, abban az esetben is, ha a
szolgáltatást nem ı vette igénybe. A számla teljesítésének részletes feltételeit az Általános Szerzıdési Feltételek tartalmazza.
Az elıfizetıi szerzıdést az Elıfizetı írásban, indoklás nélkül, 15 napos felmondási idıvel felmondhatja. Az Elıfizetı
tudomásul veszi, hogy az Internet nemzetközi számítógépes használata során köteles betartani a hálózati viselkedés általános
etikai szabályait, valamint az elıfizetıi szerzıdés mellékletét képezı, a Szolgáltatónál hatályban lévı Etikai kódexben
foglaltakat. Az Elıfizetı tudomásul veszi, hogy SPAM (kéretlen reklámanyag) küldése szigorúan tilos és a szerzıdés azonnali
hatályú felmondását vonja maga után.
Késedelmes és hibás teljesítés
Az elıfizetıi szerzıdés késedelmes vagy hibás teljesítése esetében a Szolgáltató kizárólag az Elıfizetı vagyonában okozott
értékcsökkenésért felel. (az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. tv.143. § (l) bek.) A Szolgáltató nem köteles megtéríteni
sem az Elıfizetı elmaradt hasznát vagy azon költségeit, amelyek az Elıfizetıt ért vagyoni hátrány megszüntetéséhez
szükséges.
A szolgáltató felelıssége felróhatósága esetén áll fenn, azaz mentesül a kártérítési felelısség alól, ha bizonyítja, hogy a
határidıben történı illetve a hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható.
Nem minısül a szolgáltató részérıl felróható magatartásnak, ha a szolgáltatás hibája más érintett szolgáltató hálózaton vagy az
Elıfizetı érdekkörében ill. nekik felróható okból következik be.
A szolgáltató az elıfizetıi szerzıdés késedelmes teljesítése esetén kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik. A kötbér mértéke a
kötbéralap 0,3 %-a naponta, de legfeljebb a kötbéralap 10%-a.
A szolgáltató a hibás teljesítés esetén az Elıfizetı részére a hibás teljesítéssel érintett összeköttetés havi díjából jóváír,
amennyiben a hibát az elıfizetıi szolgáltatás-hozzáférési pont mőködı képtelensége okozza és a hibaelhárítás meghaladja a
hiba bejelentésétıl számított 3 munkanapot.
A szerzıdés érvényessége és hatálybalépése
Jelen elıfizetıi szerzıdés megkötésének idıpontja az a nap, amelyen az igénylı által is aláírt szerzıdés a Szolgáltatóhoz
visszaérkezik, hatálybalépése pedig az a nap, amikor az elıfizetı a belépési díjat megfizeti. A belépési díj akkor tekinthetı
megfizetettnek, ha az a Szolgáltató számlájára vagy pénztárába beérkezett. Amennyiben a szerzıdés kézbesítésétıl vagy
átadásától számítva 30 napon belül az aláírt szerzıdés a szolgáltató részére nem érkezik vissza és/vagy a díj befizetés nem
történik meg, úgy a szolgáltató tértivevényes ajánlott levélben szólítja fel az igénylıt azzal, hogy amennyiben a felszólítás
kézhezvételétıl számított 15 napon belül nem küldi vissza a szerzıdést ill. nem fizeti be a belépési díjat, a Szolgáltató az
igénylést nyilvántartásából törli.
Vegyes rendelkezések
Jelen elıfizetıi szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben az Általános szerzıdési feltételek rendelkezéseit kell alkalmazni.
A Felek tudomásul veszik, hogy a Polgári Perrendtartás 36.§ (2) bekezdésében szabályozott különös illetékességi okokra
tekintettel az ügyletkötés vagy a teljesítés helyének bírósága elıtt is jogosultak peres eljárást kezdeményezni. Elıfizetı
kijelenti, hogy mind jelen elıfizetıi szerzıdés, mind a Szolgáltató Általános Szerzıdési Feltételeinek tartalmát megismerte, az
abban foglaltakat tudomásul vette, a szolgáltatás az általa választott módon került biztosításra.

